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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

Tytuł konkursu: Maskotka Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli 

Organizator:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 

Termin: do 30 listopada 2017 r.  

Zgłaszam uczestnictwo w konkursie: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………........................................... 

2. Adres do korespondencji: kod: …………..…… miejscowość:........................................................... 

ulica: .......................................................................................... nr: ............................................ 

tel.: ......……..............……. e-mail: ……………..........…………..…. 

3. Nazwa maskotki ..…..….……....................…..…….…...…….………………………........................…..…….… 

4. Uzasadnienie wyglądu/nazwy/maskotki/opis/ 

............................................................................................................................. ....................

............................................................................................................... ..................................

............................................................................................................................. ....................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................... 

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................

..................................................................................................................................... ............ 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zapisy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 296 z późn. zm.), wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Czarnoziem na Soli do celów związanych z udziałem w konkursie. 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku. 

Oświadczam, że jestem autorem niniejszej pracy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu pt. 

„Maskotka Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).  
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . 

Poprzez wysłanie zgłoszenia swojej pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., 

Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).  

Oświadczam, że udzielam Organizatorowi zgody (licencji) na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium wykorzystanie 

projektu oraz jego publikację. 

 

 

 ……………………………………………. 

 podpis Uczestnika 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej: 

Ja niżej podpisana/y.………………………………………………………………………………………, zamieszkały/a (adres) 

…………………………………………………..................................................................................... 

Legitymujący/a się dowodem osobistym seria ………………….. numer ……………………… PESEL 

………………………………. jako opiekun prawny dziecka - (imię i nazwisko dziecka) 

……………………………………………………………………….. – twórcy pracy konkursowej wyrażam zgodę na 

udział w/w w konkursie. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 296 z późn. zm.), jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli do celów związanych z udziałem 

w konkursie. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku ww. 

Oświadczam, iż przenoszę na Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli autorskie prawa majątkowe 

wynikające ze stworzonego przez moje dziecko dzieła na wszystkich polach eksploatacji 

przysługujących mu jako twórcy. Praca powstała na potrzeby konkursu organizowanego przez LGD 

Czarnoziem na Soli. 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

  Czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy 

 


